METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2020

Ar tu žinai, kad esi žmogus? (Vasyl Symonenko, Ukrainos Arka)

Mieli bendruomenės draugai,
Dalijamės su Jumis 2020-aisiais metais nueitu keliu! Į keletą puslapių, skaičių, diagramų sutalpinome bendruomenės
metų įvykius, iššūkius ir Dievo prisilietimus, kurie keitė bičiulių (taip bendruomenėje vadiname asmenis su intelekto
negalia) ir jų draugų, asistentų, gyvenimus.
Apžvelgiant praėjusius metus tenka pradėti nuo patirtų
iššūkių ir sunkumų. 2020 m. teko mokintis nuolankumo
ir priimti pandemijos iššūkį. Saugodami vienas kitą, uždarėme dirbtuves, bendravimą perkėlėme į nuotolinę erdvę.
Asistentai ir bičiuliai išmoko kasdieną susitikti programoje
Zoom, daugiau dėmesio skirti individualiam bendravimui.
Kai kurie bičiuliai išmoko gaminti Arkos dirbinius namuose. Pavasarį liūdėjome, kad turime atsisakyti metinių rekolekcijų, piligriminės kelionės pas Tiberiados brolius ir
kitų bendruomeniškų įvykių. O rudenį buvome ne juokais
išsigandę, kai Covid-19 virusas buvo įsisukęs ir į Arkos Gyvenimo namus.
Kitas didelis sunkumas – praėjusiais metais buvo sujudinti
mūsų arkiški pamatai: Tarptautinė Arkos Federacija atskleidė, kad Arkos įkūrėjas Jean Vanier (1928–2019) dvasinio
palydėjimo metu netinkamai elgėsi su kai kuriomis moterimis (daugiau apie tai mūsų 2020 m. 1-ame naujienlaiškyje).
Buvome labai sukrėsti ir nuliūdę... Tokio elgesio nepateisino
ir mūsų bendruomenė, apie tai atvirai diskutavome ir su bičiuliais, ir su asistentais. Reaguodama į šiuos faktus Tarptautinė Arkos Federacija 2020 m. sukūrė Saugumo politiką
pasaulio Arkos bendruomenėms. Nors bendruomenė turi
daug įvairių apsaugos priemonių (nulinę smurto toleranciją
ar elgesio taisykles), diskusijose supratome, kad kito pagarbai ir neišnaudojantiems abipusiams santykiams reikia
skirti ypatingą dėmesį. Svarbu, kad kiekvienas asmuo jaustųsi prisidedantis prie saugios bendruomenės kūrimo.

Šalia šių iššūkių, turėjome ir gražų kvietimą – permąstyti,
kas mums svarbu Arkoje. Supratome, kad mūsų pamatai yra
Dievas ir troškimas abipusės draugystės tarp bičiulio ir asistento. Ir kad Dievas mus kviečia viską priimti su džiaugsmu
širdyje – ir iššūkius, ir Jo švelnius prisilietimus. O tų prisilietimų būta tiek daug! Pirmasis prisilietimas – naujų padalinių
atsidarymas ir komandos išsiplėtimas! Antrasis prisilietimas – Gyvenimo namų užpildymas: Arkoje gyventi pradėjo
bičiulės Rosita ir Asta. Trečiasis prisilietimas – naujas bičiulis Aistis Dienos centre! Ketvirtas prisilietimas – stovykla ir
mūsų 10-asis gimtadienis! Penktasis prisilietimas – 9 vietų
mikroautobusiukas, gautas dovanų! Šeštasis prisilietimas –
mūsų asistentai. Tai dėl jų bičiuliai ir bendruomenė auga ir
stiprėja. Septintasis – geradariai ir bendrakeleiviai – įmonės,
savanoriai, draugai ir kaimynai! Dėkojame Jums, kurie už
mus meldėtės, kurie skyrėte mums paramą ar davėte bičiuliams darbo. Stipriai jaučiame, kaip Jūs mus palaikote.
2020 metais bendruomenė užaugino naujas „šakeles“. Nuo
gegužės 18 d. mūsų bendruomenę sudaro 4 padaliniai – Dienos socialinės globos centras, kuris išsirinko pavadinimą
Draugystės laivas, Gyvenimo namai – Gyvybės duona, Socialinės Dirbtuvės – Draugystės tiltas ir naujas projektas „Pagalba
priimti sprendimus“, kuris pasivadino Pagalbos švyturys. Apie
jų veiklą galėsite paskaityti tolimesniuose puslapiuose.
Skaitydami apie praėjusius metus pamatysite, kad bendruomenei nebuvo lengva, bet mes nepasidavėme ir kaip Mantas
sako: – Svarbu keliauti pirmyn ir Dievas padės!
Jūsų nuolankus tarnas
Gedas Malinauskas
2020m. vasaris, Kaunas

2020 M. KAUNO „ARKOS“ BENDRUOMENĖS FINANSINĖ ATASKAITA
2020 m. Kauno „Arkos“ bendruomenė sulaukė 354 588,23 Eurų paramos. Kauno ir Kauno raj. savivaldybių apmokėjimas už suteiktas paslaugas sudarė 48% (169 883,19 Eur); projektų finansavimas – 31% (109 254,48 Eur); juridinių asmenų parama – 10%
(35 901,15 Eur); pačių asmenų su negalia įnašai už paslaugas sudarė 6% (23 686,2 Eur); suteiktos paslaugos ir gaminių pardavimai
sugeneravo 3% (9 835 Eur) mūsų biudžeto ir mūsų draugų, fizinių asmenų, parama ir aukos sudarė 2% (6 028,21 Eur).
Paslaugos gaminiai 3%
Projektai 31%
Kauno ir
Kauno raj. sav.
finansavimas
48%

Jurid. asmenų
parama 10%
Fiz. asmenų
parama 2%

Asmenų
įnašai 6%

1 pav. Paramos ir finansavimo šaltiniai 2020 metais (354 588,23 Eur)

Paslaugų teikimo ir projekto
vykdymo išlaidos 22%

296318,68 Eur išlaidas sudarė:
atlyginimai 71 %
(210 616,96 Eur); paslaugų
teikimo ir projektų vykdymo
išlaidos 22% (65 008,54 Eur);
inventorius, priemonės 5%.
(15 896,96 Eur); Tarptautinės
Arkos Federacijos narystės
mokestis apie 1% (2 911,22 Eur)
ir bičiulių stipendijos (1 885 Eur).

Arkos narystės
Bičiulių
stipendijos 1% mokestis 1%
Atlyginimai
71%

Inventorius/
priemonės 5%

2 pav. Išlaidų struktūra pagal paskirtis 2020 metais (296 318,68 Eur)

likę 58 503,55 Eur lėšos
paskirstytos sekančiai:
24 350 Eurų yra rezervinės lėšos
Socialinių Dirbtuvių ir projekto
„Pagalba priimant sprendimus“
vykdymui 2021 m. sausio ir
vasario mėnesiais; 25 tūkst. Eurų
bus skirti 2021 m. bendruomenės
investicijoms ir naujų projektų
inicijavimui, o rezervinėms
lėšoms 8919,15 Eurų.

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR GYVENIMO NAMŲ (ILGALAIKĖS GLOBOS)
PASLAUGOS BENDRUOMENĖJE:
GYVENIMO NAMŲ GYVYBĖS DUONA ĮDOMIEJI FAKTAI IR 2020 METŲ APŽVALGA
2020 m. Kauno „Arkos“ bendruomenė teikdama Dienos socialinės globos ir Gyvenimų namų (pagal paslaugų katalogą –
ilgalaikė globa) sulaukė 193 569,39 Eurų apmokėjimo, o pačių asmenų su negalia įnašai už paslaugas sudarė 23 686,2 Eurų.

6 bičiuliai
5 žmonių komanda
5 savanoriai

50 GN bendruomenės
vakarų/ susirinkimų
(100 val.)

53 savaitgaliai kartu
apie 6700 val. per metus
gyvenimo kartu
366 pusryčiai, vakarienės
ir vakarinės maldos kartu

2020 m. įvairioms
veikloms skyrėme

72 238,13 Eur

2 bičiulių
dalyvavimas projekte
„Draugystė Veža“

2 stovyklos
40 įvairių išvykų

Gyvenimo namai plėtėsi ir augo – atėjo gyventi 2 bičiuliai
ir nuo rudens pradėjo dirbti 5 žmonių komanda. Kaip visa
žmonija mokinosi sugyventi su dideliais pandemijos iššūkiais, taip ir mes, Gyvenimo namai, jų taip pat turėjome
gausiai. Buvome priversti nauju žvilgsniu pažvelgti į savo
„kelioninkišką“ gyvenimo būdą. Pavasario karantino metu
daug laiko leidome namuose žiūrėdami filmus, kartais išva-

žiuodavome į gamtą. Galimybė laisviau pakeliauti atsirado
tik vasaros metu.
Bičiuliai Romas, Edita ir Erika užsiminė, kad ryškiausias jų
metų atsiminimas – ATOSTOGOS! Rugpjūčio mėnesį keletą
dienų atostogavome Zervynose, jaukiame etnografiniame
kaime Varėnos rajone. Ten didžiausią įspūdį (taip pat ir jėgų
stygių) paliko žygis baidarėmis, plaukiant įspūdingo grožio

Ūlos upe ir grįžus į stovyklavietę rasti karšti kibinai. Po pavasario karantino, t.y. patogaus naminėjimosi savo kambarėliuose, miegas palapinėse, maisto ruošimas ant laužo,
prausimasis upėje buvo didelis kontrastas ir, rodos, visiems
mums įdomi patirtis! O po to patraukėme atostogauti civilizuočiau į Karklę. Įsikūrę jaukiame kempinge mėgavomės
palyginti jau komfortiška aplinka, mėlyna jūra ir labai karštomis dienomis! Laikas kartu, daug muzikos, juokų, pasivaikščiojimų, nuotykių leido ne tik pailsėti (ir kartais pavargti), bet ir pažinti vienas kitą naujai.
Šiais metais vyko komandos kaita. Atsisveikinę su asistente
Joana, savanoriu Pol ir vadove Ernesta, džiugiai į savo tarpą
priėmėme naujas asistentes: Neringą, Eveliną, Skirmutę ir
naują Gyvenimo namų vadovę Moniką. Nuo pavasario gyventi mūsų namuose pratinasi ir Rosita. O rudenį gyvenimą
bendruomenėje pradėjo ir nauja bičiulė Asta. Prie mūsų prisijungė ir puikių savanorių: Eglė, Viltė, kiek vėliau Elžbieta
bei Indrė.
Savo gyvenimu dalinamės ne tik sukdamiesi savoje aplinkoje, bet ir išeidami „į žmones“! 2020 m., aktyviai dalyvavome projekte „Draugystė veža», kuriame bičiulis Mantas
ir Gedvidas laimėjo kelionę į Euroviziją Olandijoje. Nors dėl
pandemijos kelionė neįvyko, tačiau projekte sutikti žmonės,
galimybė liudyti apie save, bendruomenę ir Dievo darbus
mumyse taip pat buvo didelė dovana mūsų, ir tikime, kitoms širdims.

Šie metai mus apdovanojo ir vestuvėmis! Plojimais, šypsenomis, buvimu ir dovanomis apdovanojome sutuoktinius
Ernestą ir Joną. Džiaugiamės ir linkime jiems gyventi meile!
Na, o po tiek patirtų džiaugsmingų įvykių,
teko išgyventi ir antrąją pandemijos
bangą. Sirgo keli bičiuliai ir asistentai,
Urtė: „Asta, Tu
teko bičiuliams būti savo kambašiandien daug
riuose, o pavaduojantiems asistentams dirbti su kostiumais. Praėjus
šneki“. Asta:
šiai sirgimų bangai atėjo žiema,
„Kad aš daug
jaukiai ir šiltai kartu sutikome Šv.
žinau“.
Kalėdas. O metų pabaigoje Erika
dalyvavo projekte „Stipresni
už virusą», kuriame metė
iššūkį 2020m. Eurovizijos Lietuvoje nugalėtojui Vaidotui Valiukevičiui, kviesdama
jį nuspalvinti mandalą geriau nei ji.

Klausiam Manto:
„O kaip tu telpi į
pirmo aukšto dušą?“
Mantas: „Paprastai,
sutraukiu raumenis
ir telpu!“.

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO DRAUGYSTĖS LAIVAS ĮDOMIEJI FAKTAI IR 2020 METŲ APŽVALGA

45 nuotoliniai susitikimai
1700 val. asistavimo ir
prasmingos veiklos organizavimas
110 pietų ir rytinės maldos kartu

25 bičiuliai iki 05/18, vėliau 15
5 žmonių komanda
3 savanoriai
58 bičiulių susirinkimai

2020 m. įvairioms
veikloms skyrėme
1 stovykla

145 017,46 Eur

kassavaitinis maisto
paėmimas iš Maisto
banko ir išdalinimas
(iš viso net 6750,60 kg)

4 bičiulių atvejų
vadybos aptarimai

Dienos soc. globos centras šiais metais išgyveno ne tik karantiną, bet ir nemažus pokyčius. Pirmais 2020 m. mėnesiais
daug planuota, koks bus gyvenimas, kai dalis bičiulių pereis į
naują padalinį Socialines dirbtuves. Dienos centre liko mažiau
bičiulių, tačiau jiems reikėjo daugiau pagalbos ir asistavimo
kasdienybėje. Reikėjo vėl atrasti naują ritmą ir pritaikyti veiklas. Išsigryninome naują pavadinimą – Draugystės laivas.
Karantinas vertė iš naujo kurti santykį, tik per atstumą.
Atradome, kad galime komunikuoti programa Zoom, kur

bičiuliai kartu asistentais meldėsi, dalijosi kaip gyvena. Žodžiu, nelengvas laikas ir asistentams, ir bičiuliams. Jau laisvėjant karantinui į motinystės atostogas išlydėjom ilgametę
dienos centro vadovę Ugnę. Gegužės mėnesį į Dienos centro
vadovo pareigas atėjo dirbti Dainius. Taip pat per 2020 m. su
bendruomene atsisveikino Dienos centro asistentės Agnė ir
Daiva, o prisijungė Gedvidas, Virginija, Nerija. Pirmajam karantinui pasibaigus labai džiaugėmės galimybe grįžti į dienos centro ritmą.

Veiklos kryptys, ties kuriomis bičiuliai su asistentų pagalba
mokosi darbinių įgūdžių: keramika, veltinis, oda, žvakės ir
medis. Vis daugiau dėmesio skyrėme keramikos dirbinių
vystymui. Juos galite apžvelgti facebook‘o paskyroje Kauno
Arkos gaminiai.
Vasarai atėjus turėjome labai smagių pasibuvimų su bičiuliais ir asistentais: maudėmės, vaikščiojom po Kauno miesto ar rajono parkus, o tai leido vis labiau pažinti vieniems
kitus ir susidraugauti. Vasaros „vinis“ buvo stovykla. Tikra
dovana! Maudynės, žaidimai, valgis kartu, bendra malda ir
vienas kito pamatymas kitoje aplinkoje leido labiau susibičiuliauti ir išgyventi tą stulbinamą bendrystės jausmą.

Virginija: Rosita
kaip sekas?
Rosita: Kai
dirbi, tai sekas.

Na ir paskutinis etapas vėlgi nelengvas – grįžimas į karantiną. Buvo lengviau, kad jau turėjome pavasario patirtis ir jau
žinojome, kaip galime padėti bičiuliams išgyventi karantino laiką. Sudarėme aiškų planą, kaip tai daryti: susitikimai
Zoom platformoje, pokalbiai telefonu su tais bičiuliais, kurie
neturi galimybės prisijungti prie nuotolinių programų, taip
pat maisto iš Maisto banko dalinimas šeimoms. Buvo ir vis
dar yra nelengva, na ir tikrai nesitikėjome, kad šis karantinas užsitęs taip ilgai ir suvaržymų vis daugės...

Asta Romui: Už
tave dirbau šiandien
Romai. Padėkok
man. Keramika
šiandien buvo vo

SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ DRAUGYSTĖS TILTAS ĮDOMIEJI FAKTAI IR 2020 METŲ APŽVALGA
2020 m. Kauno „Arkos“ bendruomenė vykdydama Socialinių Dirbtuvių projektą sulaukė 42 006,66 Eur paramos

10–15 bičiulių kasdien
3 žmonių komanda
4 nauji bičiuliai

990 valandų
kryptingos veiklos
240 val. nuotolinės veiklos

27 bičiulių susirinkimai
84 keramikos užsiėmimai
60 medžio užsiėmimų

2020 m. įvairioms
veikloms skyrėme

6 metodikos
bičiuliams
7 susitikimai su
bičiulių darbdaviais

42 006,66 Eur
50 vazų individualus
keramikos užsakymas
6 nauji gaminių modeliai

Šių metų gegužės mėnesį ilgai statytos ir lauktos Socialinės
dirbtuvės pradėjo savo veiklą. Draugystės tilto tikslas – didinti bičiulių įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes,
lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius
įgūdžius. Šiuo metu dirbtuvėse yra vystomos trys sritys:
lauko darbai, medžio dirbinių gamyba ir keramikos dirbinių
gamyba. Įsikūrimo pradžia nebuvo lengva, nes turėjome
tuščią patalpą, idėją, žmonių, šiek tiek įdirbio keramikos bei
lauko darbų srityje. Su turimais resursais mėnesis po mėnesio visa tai virto į jaukias patalpas, struktūruotą darbą,

8 aplinkos tvarkymo objektai
104 aplinkos tvarkymo darbai
(objektuose)

bičiulių ir komandos tobulėjimą, matomus ir vis gerėjančius
rezultatus – tai, ką mes galime su pasididžiavimu vadinti
Draugystės tiltu. Kaip draugystė veikia žmones atskleidžia
bičiulės Erikos ir savanorio pokalbis:
Erika: Ar nepakeitei nuomonės, kad bičiuliai yra širdžių gydytojai?
Pol: Aš „nepakeičiau“ nuomonės apie bičiulius, tačiau supratau, kad mano baimės nemokėti elgtis su žmonėmis su
negalia buvo nepagrįstos. Kai geriau pažinau bičiulius, aš

atradau, kokie jie yra „normalūs.“ Apibendrinant galiu pasakyti, kad Arka skleidžia daug geros energijos, kuri man daug
padėjo savanorystės pradžioje, nes buvau ne pačios geriausios psichologinės būsenos. Taigi, taip, bičiuliai yra šidžių gydytojai ir jie man padėjo labiau, negu aš jiems padėjau.
Visą vasarą komanda pjovė žolę ir dirbo kitokius aplinkos
tvarkymo darbus net aštuoniuose objektuose skirtingiems
žmonėms. Labai smagu, kad jie mus įvertino kaip teikiančius kokybiškas paslaugas. MB Žalia žolytė savininkas
Modestas Kirielius po vasaros sezono darbų džiaugėsi betarpišku bendravimu, kurį suteikia bičiuliai, ir tokiu būdu sušildo žmonių širdis. Tokia patirtis buvo ir Modesto močiutei,
pas kurią bičiuliai pjovė žolę. Modestas buvo nustebęs, kad
paprastai tyli, į kontaktą neinanti močiutė su bičiuliais palaikė ryšį, atsivėrė, dalinosi arbata ir laukė jų atvykimo.
Rudenį apmažėjo lauko darbų, tuomet bičiuliai su asistentais aktyviai kibo į keramikos ir medžio dirbtuvių vystymą.
Buvo didelis vazų užsakymas, kuriam išpildyti prireikė nemažai laiko, kantrybės, teko ieškoti įvairių techninių sprendimų susidūrus su problemomis. Su geradarių pagalba buvo
pilnai įrengtos ir bičiulių poreikiams pritaikytos medžio dirbtuvių patalpos. Per keletą mėnesių darbo atsirado vaza „Apkabinimas“ bei kelių rūšių puodeliai.
Raminta: O ką tau primena vaza „Apkabinimas“?
Patricija: Žinai, panašus į žmogų, primena draugą, kurio
trūksta šiuo metu, bet šiaip labai linksma vaza. (Rima, kai
dėsi šį tekstą gal net dėti į atskirą burbulą).

Karantinas socialinių dirbtuvių veiklos nesustabdė – darbai
buvo organizuoti namuose. Karantino laikotarpis atskleidė
bičiulių stiprybes: gebėjimą savarankiškai, tik su nuotoline
pagalba, namų sąlygomis pagaminti keramikos dirbinius,
bičiuliai išmoko ir įprato naudotis technologijomis, bendrauti vaizdo skambučiais, palaikyti
vienas kitą nelengvu laikotarpiu. Tikimės, kad ateinantys
metai atneš tiek pat darbų, džiaugsmo, įkvėpimo kurti ir dalintis
tuo, ką galime pasiūlyti geriausio.

PAGALBA PRIIMANT SPRENDIMUS PAGALBOS ŠVYTURYS ĮDOMIEJI FAKTAI IR 2020 METŲ APŽVALGA
2020 metais Kauno „Arkos“ bendruomenė vykdydama PPS projektą sulaukė 39774,12 Eur paramos

3 asmenų komanda
15 bičiulių, lankančių
Dienos centrą

11 pabaigtų
individualių planų
4 individualūs
planai kuriami
4 atvejų aptarimai

31 bylos tvarkymas/priežiūra
22 sukurtų individualių
metodinių priemonių
7 vertimai į lengvai
suprantamą kalbą

1800 val. individualaus laiko su bičiuliais
850 val. susitikimai su bičiulių
artimaisiais/ bičiulių lankymas namuose
30 bičiulių susirinkimų

2020 m. įvairioms
veikloms skyrėme

39774,12 Eur

Naujas padalinys Pagalbos priimant sprendimus pradėjo
veikti nuo 2020 gegužės 18 dienos. Kartu su bičiuliais išsirinkome pavadinimą – Pagalbos švyturys. Čia darbuojamės
3-se – Elika, Kristina ir Indrė. Ieškome būdų, kaip padėti
bičiuliams atsižvelgiant į jų valią ir norus, stiprinti jų gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.
Stengiamės įgalinti bičiulius, ugdyti savarankiškumą bei
skatinti dalyvauti visose gyvenimo srityse. Kiekviena individualiai dirbame su 5 bičiuliais ir jų artimaisiais, kuriame

50 maisto davinių vežimas
30 Zoom susitikimų
organizavimas
80 pasivaikščiojimų su
bičiuliais
10 bičiulių lydėjimų į įstaigas
20 bičiulių atstovavimo/
tarpininkavimo atvejų

jiems individualius pagalbos planus, kartu ieškome asmeninių tikslų, padedame juos įgyvendinant, į procesą įtraukiant
bičiulių artimuosius, bendruomenės asistentus ir kitus asmenis. Su bičiuliais susitinkame individualiam laikui kartu,
taip pat lankome juos namuose ir taip galime pažinti vieni
kitus, kurti ryšį, draugystę, padėti atrasti ir priimti bičiuliams svarbius sprendimus. Nemažai laiko skiriame bičiulių
lydėjimui ir atstovavimui kitose įstaigose, institucijose, atstovavimui ginant bičiulių interesus šeimoje ir visuomenėje.

Pagalbos priimant sprendimus padalinys taip pat aktyviai
dalyvauja bendruomenės gyvenime, dalyvaujame susirinkimuose, bendruomenės kasdienybėje, stovyklose, šventėse,
mišiose. Karantino metu vedėme ir dalyvavome nuotoliniuose bendruomenės Zoom susitikimuose, važiavome
su bičiuliais pasivaikščioti, vežėme jiems maisto davinius,
lavinamąsias užduotis, bendravome telefonu.
Kad bičiuliai lengviau suprastų gaunamą informaciją, daug
laiko skyrėme simbolių kalbos kūrimui ir taikymui: kūrėme
individualias metodines priemones bičiuliams, vertėme
įvairius tekstus į lengvai skaitomą kalbą, naudojant simbolius padėjome bičiuliams suprasti sudėtingas anketas ar
kitų žmonių sunkiai suprantamus sudėtingus klausimus,
kūrėme bendrą simbolių sistemą visiems bendruomenės
padaliniams.

Vykdėme ir svarbią misiją – atsižvelgdami į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų
Romas: Indrė
teisių konvenciją padėjome viedirba su bičiuliais,
nam bendruomenės bičiuliui
susitinka ir padeda
dalyvauti teisinio neveiksnumo
su projektais.
peržiūrėjimo procese. Lydėjome
Marijus:
Elikos
bičiulį šiame procese, naudojant
darbas
būti
mano
pagalbines priemones padėjome
geriausia
drauge.
j a m s u p ra s t i g a u n a m ą
informaciją, susikalbėti
su ekspertais, advokatais, teisėjais ir kitais
dalyviais.

Kristina: Miranda,
o tu žinai ką aš dirbu?
Miranda: tu padedi
išmokti dviese, kad
galėčiau paskui viena.

MŪSŲ DRAUGAI IR RĖMĖJAI

UŽ PAGALBĄ IR PARAMĄ DĖKOJAME
Fondams:
ES struktūrinio fondo projektui „Nuo globos link galimybių:
bendruomeninių paslaugų plėtra“;
Lietuvių katalikų religinei šalpai;
Labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“.
Valstybės, savivaldybių institucijoms:
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM);
LR SADM Neįgaliųjų reikalų departamentui;
Kauno miesto savivaldybės administracijai;
Kauno rajono savivaldybės administracijai;
Kauno rajono Socialinių paslaugų centrui;
Vytauto Didžiojo Universitetui.
Įmonėms, klubams ir taryboms už suteiktą paramą ar
galimybę bičiuliams dirbti:
Kauno Rotary klubui „Romuva“, UAB „Kaligrafas“,
UAB „Festo“, UADBB „Aon Baltic“, UAB „Prospekto valda“,

MB „Žalia Žolytė“, Lietuvos prekybos įmonių asociacijai,
MB „Rest Tub“, UAB „Mimeta“, UAB „Genba Group“ firmoms,
UAB „Novameta“.
Ypatinga padėka įmonei, padovanojusiai mikroautobusą:
Ypatinga padėka UAB „Mimeta“, kuri padarė tikrą Šv. Kalėdų
stebuklą – padovanojo labai mažai naudotą 9 vietų autobusiuką. Ačiū Jums, mieli draugai!
Geros valios žmonėms už suteiktą paramą:
R. Rimšaitė, A. Buteikis, J. Klimavičius, J. Ruškus, M. Zdanavičiūtė, V. Burbienė, A. Tamošiūnienė, I. Milinienė, M. Balkus, A. Mickeliūnas, kardinolas S. Tamkevičius SJ, G. Varnaitė-Venskienė, L. Petunova, I. Račienė, Mr Paul Lucas,
A. Cylikaitė, R. Protaščiuk, G. Eidukevičius, A. Stanys,
A. Jurevičienė, D. Večerskis, N. Andriukaitis, V. Čiukšytė,
A. Dzingienė, R. Bernatienė, L. Šeduikienė, Diana VenskytėLandborg, A. Valatka.

Ypatinga padėka už pagalbą
International L‘arche Federation (Tarptautinės Arkos Federacijai) ir
Tarptautinės Arkos palydėtojai Lietuvai Basiai Wojcik.

UŽ MŪSŲ VEIKLOS PALAIKYMĄ IR VIEŠINIMĄ NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
Marijos Radijai, LRT laidai „Draugystė Veža“ ir
internetiniams puslapiams www.pertvarka.lt, socmin.lrv.lt.

Prisidėti prie Kauno „Arkos“ bendruomenės
galite

DALYDAMIESI:

1

LAIKU:

2 LĖŠOMIS:
Paaukodami per tinklapį
www.kaunoarka.lt/parama

1,2%

Apie savanorystės galimybes klauskite
www.kaunoarka.lt/tapk-savanoriu

3

Skirdami 1,2 proc.
savo gyventojų pajamų
mokesčio
Pervesdami į
Kauno „Arkos“
bendruomenės sąskaitą,
SEB bankas
LT707044060007819851

SUTEIKDAMI GALIMYBĘ
MUMS DIRBTI:
Keramikos ir kitų reprezentacinių gaminių rasite
mūsų facebook’o paskyroje – Kaunos Arkos gaminiai
Aplinkos tvarkymo, žolės pjovimo,
vidaus valymo paslaugos
www.kaunoarka.lt/dirbtuves

Jei turite TROŠKIMĄ SOLIDARIZUOTIS SU BENDRUOMENE, turite PASIŪLYMŲ
RAŠYKITE: kaunas.arka@gmail.com
SKAMBINKITE: +370 68238433
ATEIKITE SUSITIKTI: Pienių g. 3, Kaunas

